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ABSTRAK
Untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah di suatu wilayah
maka dibutuhkan data mutakhir serta akurat. Propinsi Banten sebagai propinsi muda dengan
lokasi relatif dekat dengan Jakarta sebagai ibukota negara dapat menjadi wilayah penyangga
dan pemasok bagi kebutuhan masyarakat melalui upaya optimalisasi potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia. Upaya perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah
dilakukan melalui penelitian pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi sentra industri
kecil dna menengah potensial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi, kondisi dan posisi industri kecil dan menengah
batu bata di Banten sebagai bahan merumuskan pembinaan dan pengembangan sentra industri
kecil dan menengah.
Manfata hasil penelitian ini adalah tersedianya data dan infromasi secara tepat dan akurat
tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang sentra batubara di Banten sebagai bahan
bangunan yang dapat memaosk pembangunan kota Jakarta pada tahun 2020.
Kelemahan-kelemahan industri kecil dan menengah sebagai konsep yang dikemukakan
berdasarkan penelitian Prof Urata tahun 2000 serta kutipan dari Publikasi Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah Juni 2014 dijadikan landasan teori bagi analisis dan pembahasan.
Metode survey digunakan sebagai metoda penelitian dengan alat bantu kuesioner untuk
mendapatkan data promer, data sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
setempat dan wawancara serta konsultasi untuk penentuan sampel.
Temuan lapangan menunjukkan : sentra batu bata pada lokasi/objek survey terdiri dari 20 UU
(unit usaha) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang. Kemampuan produksi rata-rata

setiap perajin adalah sebanyak 600 buah batu bata/bulan. Adapun harga jual batu bata Rp 240/
buah. Pengadaan bahan baku untuk setiap Unit Usaha batu abta Cibeber Banten selama setahun
diperkirakan sekitar Rp 5 juta. Jenis mesin/peralatan yang digunakan dalam pembuatan batu
bata adalah alat cetak sederhana buatan lokal.
Permasalahan yang dihadapi perajin batu bata Cibeber Banten yang juga menjadi keluhan
masyarakat adalah : prasarana jalan/transportasi rusak, harga pokok meningkat akibat kenaikan
harga BBM sehingga dikhawatirkan akan menurunkan angka penjualan dan bahan bakar kayu
semakin langka. Himbauan responden untuk pengembanga sentra adalah perbaikan sarana jalan
dan bangunan tungku hemat energi. Jumlah rata-rata tenaga kerja pada setiap unit usaha adalah
5 orang.
Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah sebesar 600 buah batu bata/hari. Kapasitas
produksi setiap unit usaha adalah sebesar 3.000 buah bata/hari. Kapasitas produksi setiap unit
usaha dalam sebulan menjadi 75.000 batu bata/hari. Kapasita setiap unit usaha dalam setahun
adalah 900.000 buah batu bata. Kapasitas produksi sentra yang terdiri dari 20 unit usaha selama
setahun adalah sebanyak 18.000.000 buah batu bata.
Selanjutnya kebutuhan bahan baku tanah liat setiap unit usaha rata-rata 200 meter2/tahun
dengan harga pembelian Rp 5.000.000. kapasitas tungku pembakaran batu bata di sentra
Cibeber rata-rata kapsitas tungku adalah 6.000 batu bata. Hasil pengamatan di lapangan
menunjukkan persediaan batu bata kering cukup banyak untuk menunggu giliran dibakar.
Kapasitas tungku pembakaran batu bata saat ini rata-rata 6.000 buah batu bata dan digunakan
setiap 4 hari, sehingga dalam satu bulan hanya dapat berfungsi 7 kali. Adapun kapasita skerja
perajin untuk mengolah dan mencetak hingga batu bara kering dan siap untuk dibakar adalah
dua kali lipat dari kapasitas kerja tungku pembakaran.
Kendala para pengusaha batubata di sentra ini adalah kesulitan menurunkan kapasitas kerja para
perajin untuk disesuaikan dengan kapasitas kerja tungku, sebab bila hal ini dilakukan para
perajin akan “lari” atau mencari pekerjaan lain. Alasan para perajin tersebut, pengurangan
kapasitas produksi akan menurunkan pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut,
kapasitas tungku pembakaran batubata perlu ditingkatkan. Namun keterbatasan dana untuk
membangun tungku pembakaran batubara tersebut, membuat rencana tersebut belum dapat
diwujudkan.
Kekuatan yang dimiliki, pertama, batubata yang dihasilkan dapat diserap pasat. Konsumen
utama adalah para penduduk setempat yang merantau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
luar negeri saat pulang kampung, memperbaiki/membangun rumah sendiri/orang tua/keluarga.
Kekuatan kedua adalah ketersediaan bahan baku yang cukup banyak. Adapun kelemahan yang
ditemukan, kapasita tungku pembakaran tidak sesuai dengan kapasitas kerja para perajin dan
permintaan pasar, sehingga pembeli harus menunggu pesanan selesai dibakar. Pelaung sentra
batu bata ini adalah selama penduduk setempat masih bekerja sebagai TKI dan tentu akan
memperbaiki rumah, maka usaha ini tetap memiliki pasar. Larangan perusakan lingkungan
hidup akibat penggalian lahan yang tidak teratur, menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha
industri kecil dan menengah di Desa Karang Asem, Kecamatan Cibeber.
Dapat disimpulkan bahwa sentra batubata di Desa Karang Asem mampi menghasilkan
18.000.000 buah batu bata dalam setahun. Produksi batu bata sentra ini memiliki pasar lokal
dengan potensi pasar yang cukup baik. Kapasitas tungku pembakaran menjadi kendala
pengembangan sentra ini sehingga bantuan tungku pembakaran batu bata akan mendukung
potensi sentra batubata di Desa Karang Asem sebagai penyangga bahan bangunan bagi kota
Jakarta.

Adapun saran penelitian ini adalah agar para pengusaha dan perajin batubata di Desa Karang
Asem, perlu mendapatkan bantuan/pinjaman modal ke lembaga pembiayaan/perbankan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah di masa lalu, yaitu pada era desentralisasi
merupakan kewenangan pemerintah Pusat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Di masa itu kewenangan pusat
dilaksanakan oleh Departemen, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di tingkat Propinsi
dan Kabupaten. Pada Pemeirntah Pusat, pembinaan tersebut dilakukan melalui Direktorat
Jenderal Industri Kecil Departemen Perindustrian. Direktorat Jenderal Industri Kecil
beberapa kali berganti nama, sejak akhir tahun 2004 bernama Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah.
Kini, di era baru yang dikenal dengan era otonomi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, maka pembinaan industri kecil dan menengah
dialihkan menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Provinsi dan
Kabupaten.
Pada masa transisi kewenangan, disertai gejolak perekonomian dunia yang juga dirasakan
oleh industri kecil dan menengah, diperkirakan banyak data industri kecil dan menengah
yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi nyata di lapangan.
Batubata sebagai hasil industri kecil dan menengah, juga dihasilkan oleh para perajin di
Propinisi Banten dan potensi sentra tersebut sepatutnya diperiksa kembali sebagai bahan
penyusunan program pengembangan selanjutnya.
B. Batasan Masalah
Propinsi Banten sebagai propinsi muda digunakan sebagai contoh kondisi sentra-sentra
industri kecil dan menengah sata ini yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan
pembinaan.
Komoditi batubata merupakan bahan bangunan yang terus dibutuhkan bagi pembangunan
berbagai sarana bangunan seperti : perumahan, pertokoan, bangunan sekolah, bangunan
rumah sakit, bangunan rumah-rumah ibadah dan lain-lain.
Kepadatan penduduk kota Jakarta yang terus bertambah diiringi dengan terus meningkatnya
harga tanah membuat pengembangan permukiman penduduk dilakukan ke daerah-daerah
seputar kota Jakarta. Berbagai pemukiman masyarakat terus berkembang meilputi kawasan
yang dikenal sebagai BODETABEK (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Sudah tentu
seluruhnya membutuhkan bahan bangunan yang tidak sedikit dan bermutu baik.
Sentra batu bata Cibeber Banten merupakan sentra pada lokasi yang relatif tidak jauh dari
ibukota Jakarta, yang terus membutuhkan batu bata sehingga dibutuhkan keakuratan data
dan informasi tentang sentra tersebut.
C. Rumusan Masalah
Mampukah sentra batu bata Cibeber Banten menjadi pemasok utama bahan bangunan kota
Jakarta pada tahun 2020 ?

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2009
Berlatar belakang dari hasil studi yang dilakukan oleh Prof Urata pada tahun 2000 tentang
IKM di Indonesia. Prof Urata menemukan 4 (empat) kelemahan IKM, yaitu :
1. Teknologi dan pengendalian mutu
2. Pemasaran hasil produski
3. Sumber daya manusia
4. Pendanaan
B. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Juni 2014
“Kebijakan dan Strategi Pengembangan IKM dalam Rangka Peningkatan Daya Saing
Global 2009-2014” : terdapat enam pokok kelamahan IKM, yaitu :
Pertama, masih lemahnya kemampuan pelaku SDM IKM di berbagai bidang
Kedua, rata-rata berpendidikan rendah
Ketiga, belum memadainya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki pengusaha
IKM
Keempat, pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan
pasar
Kelima, rendahnya mutu dan desain belum mampu memenuhi pesanan yang besar,
delivery cepat dan tepat waktu
Keenam, lemah dalam akses pasar dan modal

BAB III
METODA PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan survey terhadap sentra konveksi Banten merupakan bagian dari Survey
Pendataan Industri Kecil 2014 di Propinsi Banten yang diselenggarakan selama 5 (lima)
hari pada tanggal 17-21 November 2005.
B. Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus dengan metoda survey
C. Variabel Penelitian
Kapasitas produksi per tahun dan nilai produksi per tahun, omzet per bulan dan nilai
penjualan.

D. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha/pengrajin pada sentra industri kecil dan
menengah yang menjaid objek penelitian, adapun sampel penelitian adalah pengusaha/
perajin yang dapat diwawancarai, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer baik data kuantitatif maupun data kualitatif dilakukan melalui
penggunaan alat bantu kuesioner (terlampir) dan wawancara kepada responden. Responden
adalah para pengusaha industri kecil dan menengah di sentra lokasi penelitian.
Pengumpulan data sekunder dan wawancara dilakukan terhadap aparat pembina industri
kecil dan menengah di daerah setempat.
F. Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan metode kuantitatif : menghitung penjumlahan dan
perkalian menghitung nilai rata-rata dan perbandingan. Adapun analisis dilakukan secara
deskriptif kualitatif terhadap data survey serta pengamatan selama survey dilakukan.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Konsultasi dengan aparat pembina industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Banten Bp Dwijo Harsono menghasilkan penentuan lokasi/obyek
survey adalah sentra bata merah di Desa Karang Asem Kecamata Cibeber Kota Cilegon.
Kontak person/pendamping survey adalah Bp Syarif H aparat pembina industri kecil dan
menengah Kota Cilegon.
Temuan lapangan: sentra bata merah pada lokasi/obyek terdiri dari 20 UU (unit usaha)
dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang. Kemampuan produksi rata-rata setiap
perajin adalah sebesar 600 buah batu bata/bulan. Adapun harga jual batubata Rp 240/buah.
Pembuatan batu bata menggunakan bahan baku tanah liat, kebutuhan bahan baku per tahun
untuk setiap unit usaha adalah 200 m3 yang berasal/diambil dari areal persawahan di sekitar
lokasi pembuatan batu bata. Bahan baku tanah liat diperoleh dengan cara, membeli sawah
yang dinilai mempunya banyak tanah dengan tekstur yang memenuhi persyaratan untuk
bahan baku pembuatan batu bata, kemudian para pengusaha/perajin batu bata ini mendirikan
bangsal pengolahan, bangsal pengeringan serta dapur/tungku pembakaran batu bata.
Pengadaan bahan baku untuk setiap unit usaha batu bata Cibeber Banten selama setahun
diperkirakan sekitar Rp 5 juta. Jenis mesin/peralatan yang digunakan dalam pembuatan batu
baya adalah alat cetak sederhana buatan lokal. Umumnya setiap unit usaha memiliki lima
buah alat cetak masing-masing berharga sekitar Rp 50.000. Tungku pembakaran yang
dimiliki umumnya berkapasitas 5.000 sampai 7.000 batu bata, alat ini merupakan bangunan
yang dibuat sendiri oleh para pengusaha/perajin. Untuk membangun 1 unit dapur
pembakaran dibutuhkan biaya sebesar Rp 20 juta.
Hasil wawancara dengan pengusaha/perajin ditemukan bahwa pembinaan yang pernah

diterima dari pemerintah adalah pendataan industri kecil oleh Dinas Kota Cilegon pada
tahun 2014 dan Penyuluhan Lingkungan Hidup oleh Petugas Kecamatan Cibeber, Kota
Cilegon Propinsi Banten.
Permasalahan yang dihadapi perajin batu bata Cibeber Banten yang juga menjadi keluhan
masyarakat adalah :
•
Prasarana jalan/transportasi rusak
•
Bahan bakar kayu semakin langka
•
Harga pokok meningkat akibat kenaikan harga BBM sehingga dikhawatirkan akan
menurunkan angka penjualan
Himbauan responden untuk pengembangan sentra adalah perbaikan sarana jalan dan
perbaikan bangunan tungku agar hemat energi.
B. Pembahasan
Pengolahan terhadap data jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang pada 20 unit usaha batu
bata menghasilkan jumlah rata-rata tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu 100 dibagi 20
adalah 5 orang.
Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah sebesar 600 buah batu bata/hari
sehingga kapasitas produksi setiap unit usaha sebesar 5 perajin x 600 buah batu bata/hari
diperoleh hasil sebesar 3.000 buah batu bata/hari.
Untuk mengatasi hal tersebut, kapasitas tungku pembakaran batu bata perlu ditingkatkan.
Namun keterbatasan dana untuk membangun tungku pembakaran batu bata tersebut
membuat rencana tersebut belum dapat diwujudkan.
Hasil pengamatan dan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut :
Kekuatan :
Kekuatan pertama adalah bahwa batu bata yang dihasilkan oleh sentra Desa Karang Asem
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dapat diserap oleh pasar. Konsumen utama adalah para
penduduk yang pergi merantau menjadii Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri,
kemudian pulang kampung dan memperbaiki rumah sendiri maupun rumah orangtua dan
keluarga. Kekuatan kedua adalah ketersediaan bahan baku yang tersedia cukup banyak.
Kelemahan :
Kapasitas tungku pembakaran tidak sesuai dengan kapasita kerja perajin dan permintana pasar
yang cukup tinggi sehingga pembeli harus menunggu pesanan selesai dibakar
Peluang :
Selama penduduk setempat masih bekerja sebagai TKI dan tentu akan memperbaiki rumah,
maka usaha ini tetap memiliki pasar.
Ancaman :
Larangan perusakan lingkungan hidup akibat penggalian lahan yang tidak teratur, menjadi
ancaman bagi kelangsungan usaha industri kecil dan menengah di Desa Karang Asem,
Kecamatan Cibeber.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Sentra batubata di Desa Karang Asem Kecamatan Cibeber Kabupaten Cilegon Propinsi
Banten dengan 20 unit usaha an 100 perajin mampu menghasilkan 18.000.000 buah batu
bata dalam setahun dengan 25 hari kerja sebulan dan 12 bulan setahun. Produksi batu bata
sentra ini memiliki pasar lokal dengan potensi pasar yang cukup baik. Kapasitas tungku
pembakaran batu bata menjadi kendala pengembangan sentra ini, sehingga bantuan tungku
pembakaran batu bata akan mendukung potensi sentra batubata di Desa Karang Asem
sebagai penyangga penyedia bahan bangunan bagi Kota Jakarta.
B. Saran
Para pengusaha dan perajin batubara di Desa Karang Asem perlu mendapat informasi dan
penyuluhan serta fasilitasi untuk mendapatkan bantuan/pinjaman modal ke lembaga
pembiayaan/perbankan.
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